
 

 

Möte hos Susanna på söder 221003, 10.00-15.00 i Stockholm 

Susanna Freund Widman, Anita Risberg, Anna-Carin Uggla, Jenny Sundberg, Lisa Davis 

 

 

1. ”runda” – Hur mår du? Dela med dig av ett ”guldkorn” från din verksamhet 

Flera av oss upplever torka när det kommer till kompetensutveckling efter pandemin. 

Flera tycker att det blivit en bättre stämning efter pandemin med vänliga, hjälpsamma 

lösningsfokuserade kollegor och lyckade verksamheter även om det på en del håll är väldigt 

fullspäckade dagar. Det har också blivit större efterfrågan på program/workshops från skolor 

vilket är väldigt roligt.  

 

2. Föregående protokoll 

Några av punkterna från förra mötets dagordning hann vi inte med så dessa har lagts till på 

dagordningen för dagens möte.  

 

3. Ekonomi 

Faktura från Fredriksdal har ännu inte kommit. Anita kontaktar Irene om detta. 100 428 kr 90 

öre finns i kassan innan kostnaderna dragits av för dagens resor. 

 

4. Årsmöte i Kristianstad 

Erika har skickat olika alternativ om datum för årsmötet i Kristianstad. 

Vi enas om att bästa förslaget är 11-12 maj. Hur ska BaS gå in? Kan vi finansiera del av 

långväga medlemmars resekostnader/logi eller för medlemmar som inte annars har 

möjlighet att åka? Vi har pengar men inte till hur många som helst. Vi får kolla upp detta.  

Beroende på hur många som behöver stöd ser vi hur stor del av kostnaderna vi kan stå för.  

 

5. Reflektioner från Barnkultursymposiet. Har vi tankar och önskemål eller vill vi bidra med 

något på nästa symposium den 30-31 mars  

Jenny o Anna-Carin var på en mycket inspirerande dag på Barnkultursymposiet. Där lyftes 

Barnrättsperspektivet som ofta glöms bort. Hur kan vi i BaS lyfta detta? Barn behöver få 

förutsättningar att skapa något eget. Vad görs i skolan? Så bra med det breda perspektivet 

på CBK. Jenny tyckte dikten av Ellen Key som lästes upp så fint illustrerade hur många gånger 

tid och jakten på måluppfyllelse urkolkar våra barns kreativitet och lust. Bris sekreterare 

deltog i symposiet och var väldigt tydlig och skarp och påpekade att många av förslagen från 

politiken inte ens är lagliga. Vikten av BaS blev väldigt tydlig. Kan vi bidra med en punkt på 

nästa symposium? Vi spånade med papper och post it-lappar. 

Vi försöker få till ett möte med CBK för att synliggöra BaS. Vad vill vi visa, vad behöver vi? 

Kanske ett interaktivt ” info-bord” där deltagarna kan vara delaktiga? 

Övriga tips på föreläsningar: 



Jonna Bornemark , Jaqueline Woodson (Alma-pristagare 2019)- tillgängliggörande för barn 

Hur viktigt språket är ur ett maktperspektiv, ur ett demokratiskt perspektiv. 

Axel Schulman, Anne Banford i Malmö stad 17 november, Lars Strannegård Rektor på 

Handelshögskolan. Stefan Jonsson författare till Den otyglade skönheten Ylva Lorentson- 

Öppna världar-slutna rum. Jenny sammanställer. 

  

6. Att diskutera, konkretisera, strukturera samt skapa ett årshjul:  

Spotlight-on, Hur får vi igång dessa? Utifrån målet: BaS ska utveckla olika sätt att 

möjliggöra för medlemmar att mötas och samtala till exempel genom formen ”spotlight-

on” där enskilda medlemmar kan ta upp diskussionsfrågor och kalla till ett digitalt möte för 

andra att delta i 

 

Hur kan vi få till en struktur över representation och bevakning av barnkultur? Utifrån 

Målen: att föreningen ska vara representerat på regionala och nationella mötesplatser 

samt att bevaka och arbeta för att vara en referens i regionala och nationella beslut 

gällande barnkultur. 

 

På vilka/vilket sätt kan vi skapa ett forum för en levande diskussion? Utifrån målen: att 

aktivt använda webbsidan och sociala medier för omvärldsbevakning och intern 

information samt uppmuntra alla medlemmar att dela med sig av reflektioner från olika 

seminarier, konferenser eller egen verksamhet samt att fortsätta synliggöra medlemmar 

verksamheter och arbete 

Viktigt att lägga ut kontinuerligt i våra digitala kanaler, förhoppningsvis en gång i veckan. 

Styrelsen måste själva vara aktiva. Vi beslutar att skaffa ett instagram-konto. Vi gör en lista 

idag över hur och när. Susanna sköter det men vi andra hjälps åt att skicka in. Förslag 

kommer också upp om Stafett-konto.  

 

 

7. Övrigt 

Vi tar beslut att BaS står för kostnaden för dagens lunch denna gång. 

Viktigt med en kommunikationspunkt på varje möte med tidplan. 

Vad kan vi göra nu? Idag-lägga upp bild på oss. Nästa vecka presentera styrelsen. Berätta om 

Insta-stafett. Jennie kan göra ett google-dokument med veckoschema så att medlemmarna 

kan boka in sig.  

 

Synlighetsdrive, betydelse av berättande, ungdomars intresse av poddar, dokumentära 

poddar m.m.Vi måste komma ihåg att barn och ungkultur skiljer sig. Vi pratar egentligen 

oftast om barnkultur. Hur ska vi relatera till ungkultur som har en helt annan ingång (Ylva 

Lorentzon) 

 

Vi tar en bild av styrelsen som vi lägger ut nu på mötet. De nya styrelsemedlemmarna 

kommer snart att lägga upp en bild på sig och en liten presentation på Fb.  Jenny kollar upp 

en gemensam plattform för styrelsen. Vi försöker dra igång Spotlight on om olika teman. 

Jenny spånar också på ett standard-mailsvar för Insta-stafetten.  

Hon tar också kontakt med CBK för ett möte med styrelsen. Anita kontaktar Lisbeth för att  

byta firmatecknare för styrelsen. Ska vi beställa en ny vepa? Det kan vi ta på nästa möte. 

 



Hur kan vi få det attraktivt att vara medlem i BaS? Ett kollegialt utbyte tycker vi alla är viktigt. 

 

 

8. Mötet avslutas 

 

 

             Vid datorn 

             Lisa Davis 

 


